اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

بالغ مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي
(دورة مارس )2018

2013و)اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية تنظم
اجلامعات
تعلم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
(دورةأ ّمنـارس
مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي يف خمتلف شعب التعليم العايل (دورة مارس  )2018لفائدة الطلبة احملرزين
على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا خالل سنة  2016أو سنة  2017طبقا لإلجراءات املنصوص
عليها باملنشور ع ـ ـ ـ ـ07ـ ـ ـ ـدد لسنة  2017املؤرخ يف  09جانفي  2017واملتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه
املوحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة بالنسبة هلذه الدورة
اجلامعي ،كما تعلم الوزارة أ ّن املناظرة ّ
ستنظمها جامعة املنستري.

وتتـوّ اجلامعـات واإلدارة العامــة للدراسـات التكنولوجيـة إصــدار بالغـات يف الغـر تتضــمن الشـعب املعنيــة
موحــدة وروزنامـة اخختبــارات وعـدد البقــاو املفتوحـة ورتجــال ال شـ
باملنـاظرة والشــعب الـط تتطلــب اختبـارات ّ
والوثائق املطلوبة.
شروط الرتشح:

يسم باملشاركة يف مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي حسب الوضعيات التالية :
 احملرزون على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا خالل سنة ،2017 املرمسون بالسنة األو من احملرزين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا خالل سنة(الراسبون واملؤجل ترسيمهم ) وغري املوجهني من احملرزين على البكالوريا األجنبية.

2016

تراتيب املشاركة:

 ميك ــن للطال ــب أن ي شـ ـ ملن ــاظرة واح ــدة أو أكث ــر م ــن املن ــاظرات املفتوح ــة امع ــة واح ــدة أو بع ــدةجامع ــات أو باح ــد املعاا ــد العلي ــا للدراس ــات التكنولوجي ــة حس ــب م ــا تس ــم ب ــه روزنام ــة إج ـ ـراء
اخختبارات،
 يتعــني علــى الطالــب امل شـ الرجــوو إ دليــل التوجيــه اجلــامعي لســنة  2017للتاكــد مــن مطابقــة نــووالبكالوريا املتحصل عليها مع الشعبة املطلوبة ومع الشروط اخلاصة بالشعبة،
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 تســحب بطااــة ال ش ـ اخلاصــة باملنــاظرات مــن موااــع "واب" اجلامعــات و اإلدارة العامــة للدراســاتالتكنولوجية املذكورة يف اذا البالغ،
املوحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة من
 تسحب بطاقة الرتشح اخلاصة باملناظرة ّموقع واب جامعة املنستري،

توج ـه مطالــب ال ش ـ خجتيــاز منــاظرات إعــادة التوجيــه اجلــامعي وجوبــا إ كــل جامعــة مرغــوب يف
 ّاخنتماء إ إحـد املؤسسـات الراجعـة إليهـا بـالنظر أو إ اإلدارة العامـة للدراسـات التكنولوجيـة ،يف
حــني ّتوجــه مطالــب ال ش ـ خجتيــاز منــاظرة إعــادة التوجيــه املوحــدة لشــعب الطــب وطــب األســنان
والصيدلة وجوبا إىل جامعة املنستري.

إجراءات هامة:
-

-

-

-

ح ـ ّدد معلــوش املشــاركة يف املنــاظرة خبمســني دينــارا (50د) بالنســبة إ كــل شــعبة معنيــة أو إ موعــة
موحدة ،ويسدد معلوش املشاركة باحلسـاب اجلـارا اخلـاص بكـل جامعـة
الشعب الط تتطلب اختبارات ّ
أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية،
تشتمل كل مناظرة إعادة توجيه على اختبارين أو ثالثة تتعلق بالربامج الرمسية للسنوات الرابعة من
التعليم الثانوا ويعلن مسبقا عن عدد اخختبارات ونوعها وذلك بالنسبة إ كل مناظرة من ابل
اجلامعة أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية،
يتم ابول امل شحني بصفة رتلية إذا كان عدد مطالب ال ش مساويا لعدد البقاو املفتوحة أو أدىن
ّ
يتم إعالمهم بذلك ابل تاريخ اخختبارات،
منه ،على أن ّ
يصرح بقبول امل شحني يف الشعب الط تتطلب اختبارات بعد النجاح يف اخختبارات اخلصوصية
للشعبة،
يتم ابول الناجحني يف مناظرات إعادة التوجيه (دورة مارس  )2018بإحد الشعب حسب ترتيبهم
ّ
التفاضلي وترتيب اختياراهتم،
املوحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة من ابل
يتم التصري بالنتائج النهائية يف املناظرة ّ
ّ
جامعة املنستري ويتم تعيني املقبولني يف اذه املناظرة من ابل اجلامعة الط ترجع هلا بالنظر شعبة
القبول،
النتائج املصرح هبا هنائية وخ يتم اعتماد اائمات انتظار،
يتمتع الناجحون يف املناظرة بتسجيل أول بعنوان السنة اجلامعية .2019-2018
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مالحظة :

مجيع الشعب الواردة بدليل التوجيه اجلامعي  2017خاضعة ملناظرات إعادة التوجيه باستثناء املراحل
التحضريية للدراسات اهلندسية واملراحل التحضريية املند ة.
عناوين اجلامعات واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية:
اجلامعة

موقع الواب

العنوان

جامعة الزيتونة

 ،21هنج أبو القاسم اجلليزا ساحة معقل الزعيم-تونس 1008

جامعة تونس

 ،92شارو  9أفريل  – 1938تونس 1007

جامعة تونس املنار

ص.ب.عـ ــدد  83الرمانة – تونس 1068

www.utm.rnu.tn

جامعة ارطاج

شارو اجلمهورية ،ص.ب 77.أميلكار 1054

www.ucar.rnu.tn

جامعة منوبة

املركب اجلامعي مبنوبة  -منوبة 2010

www.uma.rnu.tn

جامعة سوسة

شارو خليفة القروا سهلول سوسة  _ 4002ص.ب526 .

جامعة املنستري

شارو الطاار احل ّداد ،ص.ب  56املنستري 5000

www.uz.rnu.tn
www.utunis.rnu.tn

جامعة القريوان

املركب اجلامعي دار األمان الطريق احلزامية -القريوان 3100

جامعة صفااس

طريق املطار كم  0.5صفااس 3029

جامعة جندوبة

املركب اجلامعي شارو احتاد املغرب العريب -جندوبة الشمالية 8189

جامعة اابس

شارو عمر بن اخلطاب ،زريق -اابس 6029

جامعة افصة

طريق توزر كم  2100 – 4افصة

اإلدارة العامة
للدراسات التكنولوجية

هنج القدس – رادس املدينة 2098

www.uc.rnu.tn
www.um.rnu.tn
www.univ-k.rnu.tn
www.uss.rnu.tn
www.uj.rnu.tn
www.univgb.rnu.tn
www.ugaf.rnu.tn
www.didousoft.com/etab/dget/

ملزيد من اإلرشادات ميكن زيارة مواعي الواب التاليني  www.mes.tn :و www.orientation.tn
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اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

روزنامة مناظرات إعادة التوجيه ( دورة مارس )2018
أيام إجراء املناظرات

اجلامعة

جامعة تونس

29 – 28 – 27 - 23

مارس

جامعة تونس املنار

27 - 26

جامعة منوبة

28 - 27 -26

مارس

جامعة ارطاج

29 - 28 -27

مارس

جامعة الزيتونة

28 - 27- 26

مارس

جامعة سوسة

28 - 27 -26

مارس

جامعة املنستري

مارس

مارس

27 - 26 - 23 - 22 - 21

جامعة القريوان

28 - 27 - 26 - 23

جامعة صفااس

30 - 29 - 28 - 27 - 26

جامعة جندوبة

23

جامعة اابس

27 - 26 - 23

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

27 - 26

تاريخ اخختبارات يف مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي يف اإلجازة التطبيقية يف ال بية والتعليم
املوحدة يف شعب الطب وطب األسنان والصيدلة
تاريخ اختبارات املناظرة ّ
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مارس

 29 - 28 27 - 26 -مارس

28 - 27 - 26 - 23

جامعة افصة

مارس

مارس

مارس

مارس

